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Nyt OUH og Nyt SUND – Virkninger på Miljøet
VVM – Første offentlighedsfase
Åbent møde for alle mandag den 12. marts 2012 kl. 19.00 – 21.00
Syddansk Universitet, Auditorium U 140, Indgang K, Campusvej 55, 5230 Odense M

Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen skal opføre et nyt universitetshospital og nyt sundhedsvidenskabeligt
fakultet på arealerne syd for eksisterende SDU.
Naturstyrelsen har vurderet, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. VVM står for Vurdering af Virkninger
på Miljøet. Projektets virkninger på miljøet skal således - inden spaden sættes i jorden - beskrives og vurderes i en
såkaldt VVM-redegørelse med dertil hørende kommuneplantillæg. Ligeledes skal der udarbejdes en lokalplan for
området.
Projektet er p.t. i første høringsperiode, hvor Naturstyrelsen opfordrer borgere, foreninger, organisationer og
virksomheder til at komme med idéer og forslag til hvilke temaer, der skal behandles i forbindelse med VVM-en.
Ved mødet får deltagerne lejlighed til at møde repræsentanter for bygherrer og myndigheder, som vil fortælle om
projektet og om de myndighedsmæssige procedurer. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål både under
indlæggene og ved den efterfølgende fremvisning af modeller og posters af projektet.

Program
Mødet vil blive indledt med indlæg fra projektets forskellige parter:
19.00 - 19.10
19.10 - 19.20
19.20 - 19.30
19.30 - 19.40
19.40 - 19.50
19.50 - 20.10

Velkomst og lidt om aftenens program. VVM-ansvarlig Finn Oemig, Medic OUH
Nyt OUH/SUND v/ Rektor Jens Oddershede, SDU
Visioner for Nyt OUH og SUND v/ regionrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark
VVM-processen og væsentlige effekter på mennesker og miljø v/ Kontorchef Niels Bjørkbom,
Naturstyrelsen
Lokalplanprocessen, v/ Planlægger Susanne Gerdes, Odense Kommune
Spørgsmål fra salen og svar fra deltagerne

Herefter byder OUH og SUND på kaffe og kage. Projektmodeller og plancher med visualiseringer præsenteres på
et mere uformelt plan på gangarealerne. Her vil der være mulighed for at spørge videre til projektet til
repræsentanter fra bygherren Region Syddanmark, Bygningsstyrelsen og Syddansk Universitet. Ligeledes vil
myndighedsrepræsentanter fra Naturstyrelsen og Odense Kommune være til stede for at svare på spørgsmål og
tage en drøftelse om projektets effekter på mennesker og miljø og for drøftelse af lokalplanprocessen.
Mødet slutter senest kl. 21.00.
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